Zápisnica
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 13. novembra 2017 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
Neprítomný: Pavel Pavelica - ospravedlnený
Ostatní prítomní: kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.27/2017, č.28//2017, č.29/2017, č.30/2017, č.31/2017,
č.32/2017
7. Predaj obecného majetku
8. Príprava rozpočtu 2018-2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní štyria poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová za
zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Pavel Béres.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 26. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.22/2017, č.23/2017, č.24/2017
a č.26/2017.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.25/2017.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predaj obecných pozemkov za 9,96 €/m2.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok 133 eur pre deti.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhlásenie volieb kontrolóra obce.

-

Obecné zastupiteľstvo tajnou voľnou zvolilo za hlavného kontrolóra pani Ing. Martu Gutraiovú.
na obdobie 1.12.2017- 2023.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.27/2017, č.28//2017, č.29/2017, č.30/2017, č.31/2017,
č.32/2017 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.27/2017,
č.28//2017, č.29/2017, č.30/2017, č.32/2017 a schválilo rozpočtovú zmenu č.31/2017.
7. Predaj obecného majetku – ide o parcelu medzi rodinou Beťkou a Šimovčekovou, suma je 9,96 €/ m2.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného majetku.
8. Príprava rozpočtu 2018-2020 – Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rozpočet na roky 2018-2020.
9. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Dostali sme žiadosť o finančný príspevok pre katolícku cirkev – Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie žiadosť o finančný príspevok. Odporúča starostovi obce preveriť
podmienky na schválenie dotácie, prehodnotiť, či je možnosť poskytnúť finančný príspevok
pre cirkev.

-

Robili sme verejnú súťaž na Stanicu mladých turistov (pohostinstvo Rybka), vyhrala
firma LESEL plus s.r.o., Bratislava.

-

Budeme písať žiadosť na PPA na rekonštrukciu kultúrneho domu.

-

Zberný dvor – prešli sme kontrolou.

-

Pripravujú sa stanovy ohľadom cyklochodníka.

-

Pri zastávke bol umiestnený orientačný plán obce.

-

Cez betónový chodník majú v obci ťahať optickú sieť.

-

V obci funguje SMS hlásnik pre rýchle zasielanie dôležitých správ občanom obce.

-

Zakúpené boli 2 stolnotenisové stoly.

-

Vodičský preukaz – len formou navýšenia platu je možné preplatiť sumu, ktorú starosta obce
zaplatil za vodičský preukaz skupiny C. Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie platu na
mesiac december a január na 70 % pre starostu obce.

Príprava akcií:
-

2.12.2017 (sobota) Mikuláš pre deti

-

9.12..2017 (sobota) vianočné posedenie - zložky

-

11.12.2017 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

-

16.12.2017 (sobota) vianočné posedenie pri kapustnici – obec

10. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.

11. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne schválený.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavel Béres
Ing. Lenka Lencsésová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 17.11.2017
Vladimír Multáň
starosta obce

